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Szépül Júlia
A Nyíregyházi Napló most megmutatja Önöknek,
miért kellett sürgôsen mintegy 45 millió forintot
költeni a belvárosi fürdôre.
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100 éves a Kossuth-szobor
Száz éve áll Nyíregyháza belvárosában Kossuth Lajos
szobra. A jubileum alkalmából Nyíregyháza önkormányzata szeptember 29-én ünnepséget szervez.
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VersFesztivál
A VIDOR Fesztivál után öt héttel újabb kuriózumokkal kecsegtet a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház: jön a 14. Kaleidoszkóp VersFesztivál.

XIX. évfolyam,
32. szám
2012. szeptember 14.

Nyárvégi Dallamok

Hetente háromszor,
hétfôn, szerdán és
pénteken Nyárvégi
Dallamok címmel
adnak félórás koncertet
a szökôkútnál nyíregyházi mûvészek, zenekarok, énekkarok.
Nyíregyháza vezetése
örömmel látja, hogy a városlakók nem csak szívükbe zárták az új Kossuth téri
szökôkutat, de kedvelt pihenôhellyé is vált minden
korosztály számára. A szép
látványhoz és a megnyugtató környezethez szeretnének még egy kicsit hozzájárulni ezzel a rendezvénysorozattal a nyár végén, az ôsz kezdetén. Elsô
alkalommal a Marianet
Duo (képünkön) várta a
zenekedvelôket.
Legközelebb szeptember
14-én (pénteken) 17 órától a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei várják
a felüdülni kívánó közönséget.

Adóbefizetési határidõ Díjnyertes a Nyíregyházi TV
A Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya a napokban
postázta a nyilvántartott
adózók folyószámlaegyenlegét tartalmazó
40 898 darab értesítést, a
2012. augusztus 7. napjáig
beérkezett befizetések
figyelembe vételével.
Dr. Polgári András, az Adóosztály vezetôje elmondta,
hogy az adófizetési kötelezettségeket adónemenként különkülön, a megfelelô számlaszámra kell teljesíteni. A
pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózónak a számlájáról átutalással, az arra nem
kötelezett adózónak belföldi
fizetési számlájáról történô átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással.
Ha az adószámlán túlfizetés
szerepel, annak átszámolásáról, visszatérítésérôl írásban
kell rendelkezni az önkormányzati adóhatóságnál.
Ha a megküldött számla-

egyenleg értesítô adataiban
eltérés mutatkozik, azt jelezni kell az Adóosztály felé.
Ha az eltérés abból ered,
hogy az adókötelezettségben bekövetkezett változás
(építmény-adásvétel, vállalkozási tevékenység megszûnése stb.) ezidáig nem lett
bejelentve, úgy az adónemnek megfelelô bevallási,
bejelentkezési nyomtatványon ezen kötelezettségnek
mielôbb eleget kell tenni.
Ha az adózó a gépjármûvét
értékesítette, úgy az eladásra vonatkozóan bejelentési
kötelezettség terheli, melyet
az Okmányirodán kell teljesítenie. Az elôírt adókat a
jelzett határidôkig az adózó
köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Ennek érdekében kérik az adózók együttmûködését és a fizetési határidôk betartását.
További információ: nyiregyhaza.hu

Mit jelent a Sclerosis
Multiplex, a nem halálos,
de nem is gyógyítható kór
megjelenésével mennyire
változik meg egy ember
élete, hogyan lehet a
tünetekkel együtt élni,
milyen a betegek mindennapi küzdelme, és mennyire
maradtak meg az álmaik?
A Nyíregyházi Televízió stábja errôl készített riportfilmet
arra a médiapályázatra, amelyet a Sclerosis Multiplexes
Betegek Országos Egyesülete
hirdetett meg az ország médiumaiban dolgozó újságírók
számára. A felhívásra az ország 38 szerkesztôségébôl 42
pályamunka érkezett. A médiapályázat értékelését és eredményhirdetését az egyesület a
Magyar Újságírók Szövetsége
partnerségével Budapesten, az
Országos SM Napon tartotta
meg a Millenáris Parkban. A
Nyíregyházi Televízió díjnyertes lett, az alkotás a pénzdíjas

pályázaton a második legmagasabb összegû díjat nyerte el.
A zsûri értékelése szerint a riport a nyíregyházi SM rehabilitációs centrum bemutatásán
túl érzékletesen szemlélteti,
milyen kétségek és remények
között hullámoznak egy SM
beteg mindennapjai.
A díjat az országos rendezvényen Pelyvás-Ferenczik Adrienne, a riport szerkesztô-riportere
vette át. Az alkotás operatôre
Tudja Zsolt, a vágó Bélteczki
Szilárd. A nyertes pályamû megtekinthetô a www.nyiregyhaza.hu Elsô kézbôl rovatában is.

Meghívó
A NYÍREGYHÁZI POLGÁRI SZALON szervezôi
szeretettel és tisztelettel meghívják
Önt és kedves családját
a 2012. szeptember 21-én (péntek)
17 órakor kezdôdô rendezvényre.
Vendég:
Tóth Gy. László, Lentner Csaba,
Zárug Péter Farkas írók
Téma: Kik támadják Magyarországot és miért?
Beszélgetés egy sikerkönyv kapcsán
Helyszín: Korona Szálló
A szervezôk mindenkit szeretettel várnak!

Képviselôi fogadóóra
Kósa János fogadóórát tart szeptember 17-én,
hétfôn 17 órától.
Helye: Rozsrétszôlô, részönkormányzati iroda

Napról napra A HÉT

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Ez is történt az elmúlt napokban
2012. szeptember 6.
csütörtök

Több mint 100 ember
meghalt, több tucat pedig
megsebesült Nyíregyháza
1944-es bombázásakor. A
tragikus eseményrôl a
hagyományokhoz híven
idén is megemlékezett a
Nyíri Honvéd Egyesület, a
Nyíregyházi Városvédô
Egyesület és a nyíregyházi
önkormányzat.

Megkezdôdött a Széchenyi utca gyalogosjárdájának burkolatcseréje. A beruházást a
Belvárosi terek integrált funkcióbôvítô fejlesztése címû projekt keretein belül végzik
el, a pályázat egyik utolsó elemeként. Az
erôsen töredezett járdaburkolat cseréje várhatóan a hónap végéig tart, a Nyírvíz Palota és az Államkincstár közötti szakaszon.

2012. szeptember 7.
péntek
A Bencs Villában népmûvészeti kiállítás nyílt Noszály Mihály rézdomborításaiból és fafaragványaiból, valamint
Somogyiné Katona Anikó és Kocsis
Margit ékszereibôl, illetve Szatmári
Istvánné Borika babáiból.

2012. szeptember 8.
szombat
Hazaérkezett Viskrôl az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület,
ahol egy határon átnyúló együttmûködési
program keretein belül egy fesztiválon formálták az emberek környezetvédelmi
szemléletét.

2012. szeptember 9.
vasárnap
Idén új helyszínen, a Centrál Hotelben
várta az ásványok szerelmeseit a XXVI.
Nemzetközi Ásványbörze szeptember
8-án és 9-én a Váci Mihály Kulturális
Központ szervezésében.

2012. szeptember 10.
hétfõ
Informatikai fejlesztést hajtottak végre a
nyíregyházi 7-es postán. A beruházás révén
már az ügyintézés alatt rögzíteni tudják a
küldemények adatait, amivel hatékonyabbá
tették az ügyintézést. A tervek szerint a jövô
év elsô negyedévéig minden nyíregyházi
postán ilyen rendszerrel dolgoznak majd.

2012. szeptember 11.
kedd
Az egészséges életmód és a sport népszerûsítésének jegyében lepte meg a
Nyíregyháza Tigers amerikai futball csapat egy ízletes almával a belvárosi járókelôket kedden délután.

2012. szeptember 12.
szerda
Tizenhárom Járási Hivatal kezdi meg mûködését jövô januártól Szabolcs-SzatmárBereg megyében. A cél az egyablakos ügyintézés megteremtése. 2013. október 1jével a kormányablakok száma is bôvül, az
országos 29-rôl 300-ra.
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2012. szeptember 14.

Bombázták Nyíregyházát

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

1944. szeptember 6-án délelôtt bombákkal megrakott
angol repülôgépek érkeztek
Nyíregyháza légterébe. A pilóták azt a parancsot kapták,
bombázzák le a vasútállomást, hogy megnehezítsék a
keleti fronton harcoló német
és magyar csapatok utánpótlását. Tóth Sándor nyugalmazott alezredes, katonatörténész elmondta, annak ellenére, hogy a megyeszékhelyen
akkoriban sebesült kórház
mûködött, a város igazából
ezen a napon élte meg, mit
jelent a háború.
15 perc leforgása alatt a vasútállomás és környéke a földdel vált egyenlôvé. Az angol
gépek három hullámban támadtak, a becslések szerint
körülbelül 800, darabonként
250 kilogrammos bombát
dobtak a városra. A szemtanúk szerint, miután távoztak,
a romok között jajveszékelô
emberek keresték a hozzátartozóikat, a földön és az üszkökön emberi testrészek he-

vertek. 262 család, csaknem
1000 ember vált hajléktalanná.
Három épület teljesen leégett
és további 250 rongálódott
meg. Ekkor pusztult el az állomással szemben álló Szabolcs Szálló is. A vasútállomás, és a sínhálózat 80 százaléka is megsemmisült. A támadás által okozott anyagi kár elérte a 74 millió pengôt.
Noszály Mihály gyermekként
volt a bombázás helyszínén, de
az ott látottakra úgy emlékszik,
mintha tegnap történt volna: „A
szomszédunk, Magyari bácsi
hozott el egy ló vontatta szekérrel az állomás romjaihoz negyed órával az események után.
Döbbenetes látvány fogadott
bennünket. Mindenütt üszkös
romok, emberi testrészek, szervek és vér. A Petôfi utca elején
élt egy sokgyermekes család.
Ugyan lementek a ház pincéjébe a bombázás elôl, de egy
gyújtóbomba telibe találta a házukat. Mind odavesztek...”

A vasútállomás épületén egy
márványtábla emlékezik meg
a történtekrôl. Az áldozatok
emlékére itt tartott koszorúzást a Nyíri Honvéd Egyesület, a Nyíregyházi Városvédô
Egyesület és a nyíregyházi
önkormányzat. A megemlékezés az Északi Temetôben
folytatódott a magyar repüléstörténet megyei áldozatainak
állított emlékoszlopnál. Az
obeliszkre ugyanis újabb, a
közelmúltban szerencsétlenül
járt pilóták nevei is felkerültek. A megemlékezésen részt
vett a megye kozmonautája,
Farkas Bertalan is, aki azt
mondta, néhány pilótát személyesen is ismert, sok mindent tanult tôlük, emlékezetüket egészen a világûrig vitte.
A szerencsétlenül járt pilóták
nevét tartalmazó új táblát
megszentelték, majd a megemlékezôk itt is elhelyezték a
kegyelet virágait.

Wallenbergre emlékeztek
A Világ Igazára, Raoul
Wallenbergre emlékeztek
vasárnap a nyíregyházi
Zsinagógában. A megtisztelô címet a Jad Vasem, A
Holokauszt Áldozatainak
és Hôseinek Izraeli Emlékhatósága adományozta a
svéd diplomatának azért,
amiért a második világháború idején több ezer zsidó
életét mentette meg a
deportálástól Magyarországon.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A svéd nagytôkés családból
származó Raoul Wallenberg
1944-ben érkezett Magyarországra, akkor, amikor az
eichmanni koncepció alapján
minél hamarabb gettókba kellett zárni Kelet-Magyarország
zsidó származású embereit.
Félelmet és megfélemlítést
nem ismerve védôútleveleket
bocsátott a sárga csillag viselésére kényszerített emberek
rendelkezésére. Ezzel a cselekedetével több ezer ember
menekült meg a náci haláltáboroktól.
Sárosi György, a Nyíregyházi
Zsidó Hitközség elnöke elmondta, hogy a holokauszt

eseményeirôl feltétlenül beszélni kell, hiszen történelmünk részévé vált.
Wallenberg fôleg a pesti zsidók életét mentette meg. Nyíregyházán hasonló tevékenységével emelkedett ki Reviczky
Imre ezredes, akinek zsidó
származású munkaszolgálatosok tartoztak a felügyelete
alá. Ellátásukon javított és
megtiltotta bántalmazásukat.
Ezért a tettéért 1965-ben posztumusz Világ Igaza kitüntetésben részesült.
Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, hogy Wallenberg
és Reviczky emléke egy olyan
sötét korba visz vissza bennünket, ahol a sok szomorúság és
fájdalom mellett megjelent a
világosság is. Az ô embersé-

gük, bátorságuk, kiállásuk az
igazságért, a szenvedôkért,
nagyon fontos dolog, amire
emlékezni kell.
A megemlékezésen a Bethlen
Gábor Gimnázium diákjai ünnepi mûsort adtak, felcsendült
többek között Eszter királyné
dala is. A jelenlévôk egy rövid
dokumentumfilmet is láthattak
az életmentô diplomatáról.
Az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség hagyományteremtô céllal rendezte
meg az emlékmûsort. A jövôben minden augusztusban
emlékezni kívánnak Raoul
Wallenberg születésének évfordulójára, a megmentett zsidókra és azok leszármazottjaira.

A hét témája AKTUÁLIS
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Gépészeti és szépészeti beavatkozás a Júliában
A több mint negyvenéves fürdô erôs ráncfelvarrást kapott, így biztonságosan mûködhet
Rozsdás csövek és berendezések, korszerûtlen vízszûrôk, szivattyúk, elöregedett
termálkút. Az 1970-ben
megnyitott Júlia fürdô
sürgôs rekonstrukcióra
szorult. Dr. Podlovics
Roland vezérigazgató
szerint veszélybe került a
Malom utcai intézmény
mûködtetése. A Nyíregyházi Napló most megmutatja
Önöknek, miért kellett
sürgôsen mintegy 45 millió
forintot költeni a belvárosi
fürdôre.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Gôzmalomból
közfürdô
A 60-as években ritkaságszámba ment a fürdôszoba a
nyíregyházi lakásokban. Pontosan köztisztasági okokból
gondolkodott el a korabeli tanács egy közfürdô építésén a
belvárosban. A régi Júlia gôzmalom helyén a fúrások eredménnyel is jártak. 1964-ben
kiváló minôségû, 50 Celsius
fok feletti hômérsékletû termálvíz tört fel a Malom utcá-

zárást, hogy olyan hibákat tártak fel, amelyek miatt veszélybe került az üzemeltetés mûszaki biztonsága.

Kritikus vízhozam –
miért?
– A korabeli kút percenként
600 liter termálvizet adott, ami
bôven fedezte a szükségleteket, sôt a késôbbi bôvítés után
is elegendônek bizonyult.
Azonban az elmúlt idôszakban
a kút elhomokolódása miatt a
600 liter mindösszesen 170–
180 literre apadt – mondja dr.
Podlovics Roland vezérigazgató, aki annak is hangot ad,
hogy nem érti, a korábbi fürdôvezetés miért nem tett sürgôs lépéseket a kút vízhozamának javítása érdekében, amikor
annak hozama már a kritikus
határig lecsökkent. A 900 méter mélyen lévô szûrôbetétek
elhomokolódása 48 év alatt
ugyanis természetes jelenség,
azonban az már – a vezérigazgató szerint – nem normális,
hogy a vízhozam felére csökkenése után, az üzemeltetô
nem rendeli el a kút tisztító
kompresszorozását.

dence hôcserélôjét is ki kellett
cserélni. A régi, körülbelül 20
éves darab annyira elöregedett,
hogy szinte egy rozsdakupacot
emeltek ki a mesterek. A vízminôség javítása érdekében
a víztárolókat is vízhatlan
anyaggal vonták be, mely egy
új mûszaki és higiénés minôséget jelent. Mindebbôl a vendégek csak annyit fognak érzékelni, hogy tisztább, jobb
minôségû a víz.
– A gépészeti rekonstrukció lényege az üzembiztonság fenntartása és a vízminôség javítá-

A medence beömlônyílásainál
sem volt jobb a helyzet,
most ezeket egyenként kifúrtuk és újakat szereltünk
A korábbi vezetés az be. Mûgyanta bevonatot
a 25-ös medenamortizációs költsé- képeztünk
ce elfolyó vályújánál is,
a régi beton elöregegeket nem felújítá- mert
dett. A medenceterek és
medencék csempeburkolasokra költötte
tai újra lettek fugázva. Új,
korszerû, energiatakarékos,
sa. Egy fürdôben természetes, nagyobb fényerôt biztosító
hogy idônként fel kell újítani a megvilágítást kapnak a fürdôberendezéseket – fûzte hozzá a terek. A nem éppen párás körvezérigazgató –, azonban az jól nyezetbe tervezett álmennyelátható, hogy a korábbi vezetés zet kazettáit is cseréljük és az
az amortizációs költségeket elektromos hálózatot is felújímás területeken költötte el. A tottuk. Általános tisztító festésen is átesik a fürdô. A termál
medencetér és a szauna elôtér
fölött pedig kicseréljük a régi,
koszos ponyvát, esztétikus fa
álmennyezetet kap a felület.

Nem a csodára kell
várni

ban. Erre már lehetett fürdôt
alapozni, így aztán rövidesen
meg is épült Nyíregyháza belvárosi, fedett, télen-nyáron
használható közfürdôje.

Gyors beavatkozás a
biztonságért
Ma is ezt a több mint 40 éves
épületet használják a Júlia látogatói. Hiába bôvítették az
egykori fürdôt, kapott úszómedencét, szaunát és gyermekpancsolót a Júlia, egy nagyszabású, az energiafelhasználás
szempontjából is fontos rekonstrukció mindeddig elmaradt. A régi tetôszerkezet beázásra hajlamos, a nyílászárók
több évtizedesek és bizony a
csempézésen is látszik, hányszor kellett már javítgatni. A
Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. azzal
indokolta a néhány hetes be-

Rozsda helyett korszerûség
A Júlia kútját az elmúlt hetekben egy mélységi fúrásokkal
foglalkozó cég tisztította meg
900 méter mélységben és a kút
talapzatánál cementezéssel
egy új kúttalpat alakítottak ki,
a korrodált szûrôszakaszokat
új szitaszövetes betétszûrôkkel
váltották ki. Végül vegyszeresen kezelték a kutat és új termelôcsövet helyeztek el benne, hogy valóban kiváló minôségû gyógyvíz érkezzen a medencékbe. A vízminôség érdekében ráadásul a felszínen is
fejlesztettek a Júliában, egy vadonatúj, korszerû frekvenciaváltós szivattyút helyeztek
üzembe, ezen keresztül érkezik meg a vendégekhez a
gyógyvíz. A 25 méteres me-

felújításokra, karbantartásokra
már nem jutott belôle.
Régi, rozsdás csövekkel lett
tele a Júlia mögötti udvar a felújítás során. Az elöregedett
acélcsöveket, hosszabb élettartamú mûanyagra cserélték, így
biztosan nem kerülnek majd
rozsdadarabok a rendszerbe. A
25 méteres medence alatt, akárcsak a gyermekmedence esetében, újak a vízszûrôtartályok,
a klóradagolók is.

Modernebb belsô,
szebb külsô
– Sokan el sem hinnék, milyen
csöveken keresztül jutott el a
termálvíz az egyébként kis
kapacitású szûrôkhöz – mondja dr. Podlovics Roland. – A
lerakódások eltömítették a víz
útját, a rozsda pedig teljesen
megrágta a régi acélcsöveket.

most a légbefúvó és elszívó
csövek egyes elemeit megjavítottuk, már amennyire a lehetôségeink engedték, de a régi
technológia nem felel meg a
szabványoknak, egyszerûen
kicsi a fürdô méreteihez képest.
Most sikerült mindent felmérni, terveket is készítettünk és
várjuk a szeptemberi KEOP
pályázatkiírást, amelyben remélhetôleg ilyen rekonstrukciókra is lehet majd 90–95 százalék támogatási intenzitással
pályázni. A fürdô komplex felújítása százmilliós nagyságrendû is lehet, ha egyszer valóban
kicserélnénk az összes csempét, a nyílászárókat, mûszaki berendezéseket és tegyük
fel, új elemekkel is bôvítenénk a belvárosi fürdôt,
azonban ez a közel 45 milliós rekonstrukció is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a
Júlia ismét megfelelô vonzerôvel rendelkezzen. Gépészetileg nagyot léptünk elôre és reméljük, a vendégek
igazán jól fogják érezni magukat a Malom utcában – fogalmazott dr. Podlovics Roland.

Szauna: új világ
A légtechnika átvizsgálása során derült ki az is, hogy a Júliában, amikor korábban a légtechnikai rendszert kiépítették,
a befúvó vezetékek vonalában
az épület villámhárító vezetékeit elvágták és egyszerûen
nem állították helyre. Az elmúlt
hetekben az épület teljes körû
villámvédelmét is sikerült megoldani. Jó hír a szauna kedvelôinek, hogy a Júlia szaunavilága teljes egészében megújul, a
szaunatér és a csobbanómedence kompletten új, esztétikus
csempeburkolatot kap, a régi
zuhanyzókat új, épített zuhanyzók váltják fel. A gôzkabin
csempehibáit kijavították, valamint az elôtere is új, csúszásmentes burkolatot kapott.
A Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezetôje hozzáfûzte, ha sikerülne
egy nagy pályázatot elnyerni,
akkor teljesen új köntösbe öltözhetne a Júlia fürdô. Erre már
léteznek fejlesztési elképzelések is. Egy biztos: a technikai
és szépészeti beavatkozások
eredményeként a Júlia fürdô
szeptember közepén nyitja meg
újra kapuit megújult belsôvel és
külsôvel. A visszaszámlálás
már elkezdôdött.

A vezérigazgató azt mondja,
nem lehet arra fogni ezen berendezések cseréjének több
éves elmaradását, hogy egy
nagy átfogó pályázatra várt
volna a korábbi vezetés. Úgy
véli, és ezt már a SóstóGyógyfürdôk Zrt. mûszaki
egységeinek általános, elöregedett, nem megfelelôen karbantartott állapota alapján fejtette ki, hogynem
egy lehet
ilyen azt
nagya
rendszernél
minimális, évi 10–15 millió
forintos amortizációs költséget
másra fordítani, mint ami annak a rendeltetése.
A Júlia fürdôre most mintegy
45 millió forintot költ a SóstóGyógyfürdôk Zrt. A pénz sajnos nem elegendô a régi, 1970es tetôszerkezet felújítására.
Egy újabb épület-felújítás keretében szükség lenne a lapos
tetô új víz- és hôszigetelésére, a régi nyílászárók cseréjére és számos olyan re- Nagyot
konstrukcióra, ami az energiafelhasználást csökkentené.

léptünk elôre

Tervek – a modernizáció alapján
– Nagyon fontos lenne megfelelô méretezésû légtechnikai
rendszer kiépítése. Ugyan
2012. szeptember 14.
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A hét témája AKTUÁLIS

Száz éve figyeli Kossuth Lajos a belvárost Testvérvárosok
Száz éve áll Nyíregyháza
belvárosában Kossuth
Lajos szobra. A jubileum
alkalmából Nyíregyháza
önkormányzata szeptember 29-én ünnepséget
szervez.
A szoborállítás gondolata
Kossuth születésének 100.
évfordulója alkalmából merült fel. Az akkorra már országos Kossuth-kultusz Nyíregyházán is az általánossá váló
formákban nyilvánult meg:
1888-ban a város díszpolgárává választották, 1890-ben
egy alapítványt neveztek el
róla, illetve megfesttették az
1. Mikor döntöttek a Kossuthszobor felállításáról?
A – Kossuth születésének 100.
évfordulóján
B – Kossuth halálának 100. évfordulóján
C – A szabadságharc 100. évfordulóján
2. Hány pályázat érkezett a szobor megalkotására?
A – 12
B – 22
C – 32
3. Melyik pályázót szavazták
meg gyôztesnek, aki végül elkészíthette a köztéri alkotást?
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arcképét – tudtuk meg Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltárigazgató helytörténeti kutatásából.
Kossuth Lajos „elévülhetetlen
érdemeit” jegyzôkönyvbe
foglalták, illetve indítványozták „Kossuth Lajos emlékszobrának Nyíregyházán a
város közönségével egyetértôleg 10 év alatt leendô létesítését .”
A felhívásra 32 pályázat érkezett. Az általában 3 méter körüli szoborcsoportra vonatkozó tervek többnyire a lelkesítô
szónok Kossuth mellett a szabadságharc dicsôségét, bukását igyekeztek bemutatni.

TOTÓ
A – Bethlen Gyula
B – Gyôri Pfeffer József
C – Kallós Ede
4. Melyik évben választották
Kossuth Lajost Nyíregyháza
díszpolgárává?
A – 1878-ban
B – 1888-ban
C – 1898-ban
5. Mikor leplezték le a Kossuthszobrot?
A – 1911. szeptember 29.
B – 1912. szeptember 29.
C – 1912. október 29.

A zsûri zárt ülésen, szavazattöbbséggel Bethlen Gyulát választotta gyôztesnek. Úgy vélték, hogy az általa benyújtott
terv „eredeti felfogású, újszerû és szépen mintázott a koronázó része, s igen ügyes az
egész mû sziluettje”.
1912. szeptember 29-én délelôtti 11 órakor leplezték le a
ma is látható Kossuth-szobrot,
nagy ünnepélyességgel – áll
a tanulmányban.
Kujbusné dr. Mecsei Éva
munkájából számtalan információt megtudhatnak az olvasók Kossuth Lajos szobrának
történetérôl, többek között
megtalálják benne játékunk
A helyes megfejtéseket szeptember 25-éig várjuk szerkesztôségünk címére: Nyíregyházi Napló Szerkesztôsége, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., vagy bedobhatják a Váci Mihály Kulturális Központ recepcióján elhelyezett postaládába is.
A borítékra kérjük írják rá: TOTÓ
a Kossuth szoborról, és ne feledjék ráírni saját telefonszámukat
is, hiszen ezen értesítjük majd a
szerencsés nyerteseket az ünnepélyes eredményhirdetés részleteirôl, akik nevét a szeptember
28-ai lapszámunkban is közöljük.

helyes válaszait is, a www.
nyiregyhaza.hu oldalon, az
Elsô kézbôl rovatban.

Elismerés
Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásából
nemrégiben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést
adományozta a levéltár igazgatójának, Kujbusné dr. Mecsei Évának város- és megyetörténeti kutatásaiért, eredményes vezetôi munkája elismeréseként. Gratulálunk neki!

összefogása
Iserlohn magyar és lengyel testvérvárosával, tehát Nyíregyháza és Chorzów önkormányzatával közösen szervez nemzetközi programot „Inklúzió – a fogyatékkal élôk bevonása a társadalom minden területén” címmel. A Halkóné dr. Rudolf Éva
képviselô által vezetett delegációban a Szociális Gondozási
Központ, speciális iskolák és a civil szféra szakemberei is helyet kaptak. Megállapították: a problémák közel azonosak mindhárom országban ezen a területen. Ám míg a jogszabályi környezet, az ország teljesítôképessége és a hamarabb kialakult
pozitív szemlélet miatt Németországban már az inklúziónál,
azaz a célként megfogalmazott teljes beolvadásnál tartanak,
Lengyelországban és nálunk még több a tennivaló. Nyíregyháza így is büszke lehet az eddig elért eredményekre, melyben
az egyházak és a civilek is fontos szerepet játszanak.
A projekt jövôre városunkban folytatódik, akkor az oktatás
kerül terítékre. A nemzetközi konferenciák sorozatának zárása
2014-ben lesz Chorzówban, azzal a reménnyel, hogy mindez
még közelebb hozza az érintett szervezeteket és intézményeket egymáshoz.

Események – programok – érdekességek
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Szelektív szombat a Kossuth téren
Idén is lesz Szelektív
szombat. A Térségi
Hulladék-Gazdálkodási
Kft. és Nyíregyháza
önkormányzata már 5.
alkalommal rendezi meg
a környezetvédelmi
családi napot. Idén új
helyszínen hívják fel a
figyelmet a környezetvédelem fontosságára,
szeptember 22-én a
Kossuth térre várják a
versenyre nevezô családokat és a városlakókat.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

A cél ebben az évben is az,
hogy játékos formában hívják
fel a figyelmet a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára, és
annak gyakorlatára, a programot most is a családoknak
szervezik.
A hulladék nagy része a háztartásokban keletkezik, ezért
az a cél, hogy a hulladékanyagok különválogatása is ott történjen meg – mondta Petró
Árpád, a Térségi Hulladék-

tudásukat. „Légy válogatós!”
– ez olvasható a THG Kft.
zöld színû kampánykarkötôjén.
Nyíregyházán nagy
A városlakók környe- gondot fordítanak a
szelektív hulladékzettudatosságának
gyûjtés népszerûsítésére, fontosnak tartják az
látható eredményei
élhetô környezetet és
tiszta várost.
vannak
A városlakók környeés felnôttek szemléletén sze- zettudatosságának látható
retnénk változtatni, és felmér- eredményei vannak – mondni a hulladékgyûjtéssel kap- ta dr. Kovács Ferenc, Nyíregycsolatos eddig megszerzett háza polgármestere. – Ezt muGazdálkodási Kft. ügyvezetôje. – A Szelektív szombat játékos feladataival a gyerekek

tatják a város díjai, a hulladékgyûjtéssel elnyert Arany
Hangya Díj, a Kerékpárosbarát Település és a
WWF Föld Órája Fôvárosa
cím. A városlakók környezettudatosságát bizonyítja a
Szelektív szombatra történô
nagyszámú jelentkezés is,
amely miatt ebben az évben
új helyszínen, az erdei tornapálya helyett a Kossuth téren
tartjuk meg a rendezvényt.
A Szelektív szombaton reggel 9 órakor kezdôdik a vetélkedôsorozat, amelyre a
helyszínen jelentkezhetnek a
családok. A program résztvevôit kulturális rendezvények
is várják, színpadra lép többek között a Gombóc Együttes, az Alma Együttes, a Burattino Bábszínház, Puskás
Jucus, este 6 órakor pedig
Rúzsa Magdi ad élô koncertet. A rendezvény együttmûködô partnere az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség, és a Szelektív szombattal együtt tartják meg Nyíregyházán az Autómentes napot is.

HIRDETÉS

KERÉKPÁROS NAPOK
CRITICAL MASS – szeptember 21. Nyíregyháza,
Kossuth tér
17.00 Critical Mass – kerékpáros közlekedés
Autómentes nap: szeptember 22.
Nyíregyháza, Kossuth tér
8.00 Regisztráció
9.30 Folyamatos indulás kerékpáros teljesítménytúrára
10.00 Szuperbringa program,
ügyességi verseny, KRESZ,
totó
10.00 Gyere a Bringa Suliba! Ügyességi pálya kerékpárosoknak
10.30 Kerekesszékesek
ügyességi versenye
12.00 Biztonsági kerékpárjelölés mikropontokkal, bemutató
12.30–13.00 Tombolasorsolás
Folyamatos programok a
rendezvény ideje alatt:
aszfaltrajz-verseny, egészségügyi tanácsadás, cukor-

szint-, vérnyomásmérés, kerékpárszerviz, mikropontos
kerékpárjelölési rendszer ismertetése, bolond bicikli,
zöld sátor, „Expedíciózz a
háztartásban” roadshow
– A rendezvény ideje
alatt a Bocskai utca és a
Szabadság tér közötti
útszakaszt lezárják a
forgalom elôl (a bíróság
és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár közötti rész)
ROBINSON KUPA MTB
verseny / terepkerékpár
verseny szeptember 23.
Nyíregyháza, Május 1. tér
Robinson domb
9.00–10.00 Nevezés
Futamok
11.15 Vázdobó verseny
14.00 Pizzaevô verseny
14.30 Eredményhirdetés,
tombola
16.00 RADAR zenekar élô
koncertje

Újabb gyár épülhet
Nyíregyházán?
Több milliárd forintos
autóipari beruházás
valósulhat meg Nyíregyházán. Ezt adta
hírül több internetes
hírportál. A cikkek
szerint a szabolcsi
megyeszékhelyen
autóipari szöveteket
gyártanának. A polgármesteri hivatalban azt
közölték: egyelôre csak
tárgyalások zajlanak az
önkormányzat és egy
cég között, és a város
mindent meg fog tenni,
hogy a beruházás
megvalósuljon Nyíregyházán.
Nyíregyházán az elmúlt
években több olyan beru-

házás valósult meg, amely bizonyította, hogy a szabolcsi
megyeszékhely elkötelezett a
munkahelyteremtô és iparfejlesztô beruházások iránt.
Részben és teljesen lezárult
beruházások valósultak meg,
többek között a Hübner és az
Eismann üzemében, amelyek
álláshelyeket biztosítottak, s
nemsokára létrejöhet a Lego
gyárépülete, amely KözépEurópa legnagyobb beruházása lesz.
A nyíregyházi polgármesteri
hivatalban az internetes hírportálokon megjelent információkra azt közölték: a
Vibracustic Hungary elképzelései ismertek a város vezetése számára, azok jól illeszkednek a város iparfej-

lesztéssel kapcsolatos terveihez.
– A város vezetése örömmel vette ezt az újabb információt – mondta Rendes
Sándor, a polgármesteri hivatal sajtószóvivôje. – Folyamatos az egyeztetés egy
itt lévô, a várossal jó kapcsolatot ápoló céggel. A fejlesztés részleteirôl egyelôre többet nem mondhatok,
mert a tárgyalások még
nem állnak olyan fázisban,
hogy errôl felelôsségteljesen nyilatkozzunk.
A polgármesteri hivatal
szóvivôje hozzátette: a város elkötelezett, és mindent
meg fog tenni, hogy ez a
beruházás létrejöjjön Nyíregyházán.

Parlamenti kirándulás
A nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
50 munkatársa látogatást tett a Parlamentben, ahol városunk
polgármestere, dr. Kovács Ferenc fogadta
ôket. A látogatás során
a csoport tagjai a karzatról hallgathatták
meg miniszterelnök úr
beszédét.
2012. szeptember 14.
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Második tanévkezdés a Huszár-telepen Családi nap
Megkezdôdött a tanév a
Sója Miklós
Görögkatolikus Általános
Iskolában is. A Huszártelepen már két osztállyal
és 22 diákkal indult be a
második tanév, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
gyerekek és a szüleik is
megbarátkoztak az intézménnyel.
SZERZÔ: ERDÔS JÓZSEF

A Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola tizenhat diákkal tavaly
kezdte meg a mûködést a Huszárvárban, idén már a második osztályt indíthatták el. Az
iskolát a Huszár-telepen az
önkormányzat 2007-ben zárta be, az ott tanuló gyermekeket a város többi intézményé-

be íratták be. A Magyarországi Görögkatolikus Egyház tavaly indította be az iskolát,
azóta megduplázódott a létszám.
– A tavalyi évhez képest majdnem kétszer annyi tanuló iratkozott be, azt gondolom, hogy
a létszám tükrözi az egyéves

munkánkat. De érdemi eredményeket csak 5–7 év múlva
fogunk látni, akkor, amikor az
elsô középiskolába indulók
végeznek nálunk. Viszont már
ennek az egy évnek a munkája is megmutatkozott abban,
hogy bizalmat adtak a szülôk,
lényegesen több gyerek jött a

Huszár-teleprôl és még többet
várunk – mondta el Halász
Krisztina, a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója.
Az egyház nem csak az iskolát, de már az óvoda üzemeltetését is átvette, így a jövôben várhatóan még többen
kezdik majd meg a Huszártelepen tanulmányaikat. Az
intézmény egyébként jól felszerelt, saját könyvtáruk, számítógépes laboruk és interaktív táblájuk is van.
Az iskolába nem csak cigány
származású gyermekek járnak, de Mohácsi Erzsébet
roma jogvédô alapítványa
mégis pert indított a fenntartó egyház és a város ellen
szegregáció miatt. A keresetet a törvényszék elutasította
a nyári tárgyaláson.

Új rendôrkapitánya van Nyíregyházának
Az Országos Rendôrfôkapitányság vezetôje,
dr. Hatala József
r. altábornagy szeptember
1-jei hatállyal kinevezte a
Nyíregyházi Rendôrkapitányság vezetôjének dr.
Illés László r. alezredest,
aki megbízott vezetôként
már november óta
irányítja a szervezetet.
A 41 éves, jogász végzettségû kapitány szeretné
megôrizni Nyíregyháza
kedvezô bûnügyi statisztikáit.
Dr. Illés László 1994. július 1-jén került a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
R e n d ô r- f ô k a p i t á ny s á g
Nyíregyházi Rendôrkapitányság hivatásos állományába, nyomozóként. 1996
júniusától a Nyíregyházi

Rendôrkapitányság Bûnügyi
Osztály Életvédelmi Alosztályán kiemelt fônyomozói beosztásba került. 2001. szeptemberétôl látta el a Bûnügyi
Osztály Életvédelmi Alosztály alosztályvezetôi feladatait. 2006 júniusától a Bûn-

ügyi Osztály osztályvezetôje, majd 2009 novemberétôl
a függetlenített kapitányságvezetô-helyettesi beosztásba
nevezték ki. 2011. november
9-étôl a megüresedett kapitányságvezetôi feladatokat
eredeti megbízás alapján látja el.
Dr. Illés László r. alezredes
1994. évben elvégezte a Rendôrtiszti Fôiskolát bûnügyi
szakon, 2001-ben szerzett doktori címet a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2009 évben
rendészeti vezetôképzôt,
2010-ben rendészeti mestervezetô képzôt végzett.
Eddigi hivatásos szolgálata során több alkalommal részesült
fôkapitányi elismerésben,
2003-ban a belügyminiszter
„Bátorság Érdemjellel” tüntette ki.

Illés László szerint Nyíregyháza bûnügyi statisztikái
Debrecennel, Szegeddel és
Miskolccal összehasonlítva
kedvezôek. Ebben a térségben elsôsorban a kisebb súlyú bûnesetek, a lopások és
betörések száma számottevô, míg az erôszakos vagyon
elleni cselekmények, a garázdaságok és gépjármûlopások száma alacsony. Az új
rendôri vezetô szeretné megôrizni a kedvezô mutatókat,
ezért egyik elsô intézkedése
volt az állomány feltöltése.
A Nyíregyházi Kapitányság
számára komoly feladatot ad
a jövôben az új szabálysértési törvény alkalmazása, és
az ehhez kapcsolódó képzések megvalósítása, valamint
a rendôrségen belül folyó
arculat- és szemléletváltás
közvetítése.

Csaknem 1500-an vettek részt azon a családi napon,
melyet a Nyírségi Református Egyházmegye és a
Református Hitünkért Alapítvány elsô alkalommal
rendezett meg gyülekezetei számára Sóstón.
Apák, anyák, nagyszülôk, gyerekek, és jegyespárok vettek
részt Sóstón, a Keresztyén családi napon. A hagyományteremtô egész napos program célja az volt, hogy a gyülekezetek megismerjék a keresztyén családokat és figyeljenek oda
rájuk, a családok pedig kapcsolatot találjanak egymáshoz.
Az egyházmegyének régi vágya volt a családi nap megrendezése, hiszen a reformátusok fontos törekvése a házasságok erôsítése, a családokkal vállalt szolidaritás és a gyermekvállalás támogatása.

A ragyogó nap melegségét a résztvevôk derûje is adta

A résztvevôket dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében a család fontosságát hangsúlyozta
a hagyományok és értékek átörökítésében.
Találkozásokat, együttlétet és szórakozást egyszerre nyújtott a sóstói rendezvény. A délelôtti programok elsôsorban
a kisebbeknek szóltak, míg a délután és a fôzôverseny a
felnôtteket szórakoztatta. Az egyházközség szeretne hagyományt teremteni a közösségi rendezvénybôl.

Tanévnyitó a fôiskolán

Ünnepélyes tanévnyitót rendeztek a Nyíregyházi Fôiskolán. A
tavalyihoz képest kevesebb hallgató kezdi meg tanulmányait, és
továbbra is a tanárképzés a legmeghatározóbb.

Fô a biztonság: csúszásmentes útburkolat a piac elôtt
Egy új, innovatív technológián alapuló, csúszásgátló burkolattal bevont útszakaszt adtak át Nyíregyházán, a Búza
téri piac elôtt. A magyar szabadalmi oltalom alatt álló,
úgynevezett Living Road útfelület vészfékezés esetén jelentôsen csökkenti a féktávolságot, felületi érdességének és
színskálájának köszönhetôen
pedig akár 70 százalékkal jobban észlelhetôvé teszi az útszakaszt. A beruházás költsége eléri a kétmillió forintot,
amit az egyik hazai biztosítótársaság alapítványa finanszírozott.
6
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Nyíregyházán tavaly a polgármesteri keretbôl kezdték meg

a gyalogos-átkelôhelyek újrafestését. Számos zebra kapott

piros alapot, így a fehér csíkok jobban érzékelhetôek.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a Living Road útszakasz
átadóján elmondta, az akkori
kezdeményezésnek köszönhetôen jelentôsen csökkent a
balesetek száma és bíznak
benne, hogy a Generali segítsége még tovább javítja a város statisztikáját.
Az útfelületet egyébként Nyíregyházán az elsôk között építették ki, pár hete Tatabányán
alakítottak ki hasonló burkolatot. A következô hetekben Szolnokon és Budapesten is átadnak ilyen útfelületeket. A hely-

színeket minden esetben az
adott önkormányzat és az Országos Balesetmegelôzési Bi-

zottság szakmai javaslatára választják ki azokon a helyeken,
ahol nagy a balesetveszély.

Hírek – eredmények
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SPORT

Legyen családi program Így kell visszatérni
egy futballmeccs
Az elmúlt nyáron számos
sportprogramon szurkolhattak a nyíregyháziak.
Volt strandröplabda a
belvárosban, mûrepülô
világbajnokság, strandfoci
és strandkézilabda,
atlétikai országos bajnokság, streetball. Csak
néhány a nagyobb rendezvények közül. A város
vezetése jövôre még több
rangos eseményt szeretne
a megyeszékhelyre hozni,
Batizi Tamás viszont
akkor lenne igazán
boldog, ha a mérkôzéseken több lenne a nézô. A
kabinetiroda vezetôjével
értékeltük az elmúlt fél
évet.
– Minden hétre jutott egy
sportesemény Nyíregyházán
a nyáron. Ez volt a terv?
– Azzal kezdtük tavasszal,
hogy új utakra lépett Nyíregyháza. Rengeteg programot terveztünk, és ezek közül sokat meg is valósítottunk. De jövôre ennél sokkal
több lesz.
– Nem elégedett?
– Én alapvetôen egy sportoló
típus vagyok, és mindig elôre

tekintek, ha elértem egy célt.
Az utánpótlás nevelésben kicsit elôre léptünk, de messze
nem annyit, mint szerettünk
volna. De vannak pozitív
eredmények. Tegnap az egyik
anyuka azt mondta, az ô kisfia a Nyírsuliban focizik, és
mindennap a trikóját szeretné
felvenni, mert büszke rá. Ez
nagyon fontos dolog!
– Lehet rájuk építeni hosszú
távon?
– Csak rájuk lehet. A nyíregyházi gyerekek fogják meghatározni a jövônket a pályán is.
Ha elérjük, hogy belôlük áll
majd a felnôttcsapat, az lesz
az igazi sport.
– Ha már a focit említettük,
az önkormányzat sokáig kívülrôl nézte, mi történik a

akik nem kivenni akarnak a
csapatból. Brekk János és Révész Bálint személyében megtaláltuk azokat, akik rengeteg
munkát és pénzt áldoznak a
Szparira. A szurkolói
fórumon azt mondtuk,
fog mindig nyerni
A nyíregyházi gyere- nem
a csapat, de felszántja a
kek fogják meghatá- pályát. Az elsô két
meccsen nem szántotta
rozni a jövônket a
fel. Beszéltem Brekk
Jánossal, ô sem volt
pályán is
elégedett, de legutóbb a
csapatnál. Mikor döntöttek második félidôben már úgy
játszott az együttes, ahogy elúgy, hogy beavatkoznak?
– Volt egy alapvetô feltéte- várható. Az anyagi háttér stalünk, hogy csak olyanokkal bil. Lehet, hogy nem tudunk
szeretnénk együtt dolgozni, Messit igazolni, de amiben

Sikeres szervezés
Minden idôk egyik legsikeresebb vb-je volt a nyíregyházi
Pozitív visszhangja volt a
Nyíregyházán rendezett mûrepülô világbajnokságnak.
Nemcsak a szövetség képviselôi, hanem a pilóták is elégedetten távoztak a szabolcsi megyeszékhelyrôl. Ábrányi Tamás több fronton is
tisztességesen helyt állt.
Nemcsak mint szervezô, hanem mint versenyzô is eredményes volt. – Az elsô nap
után még az is megfordult a
fejemben, hogy nem indulok, annyi volt a teendô.
Nem volt egyszerû a szervezés mellett a versenyzésre is
koncentrálni, de végül sikerült. Ráadásul elég koros
már a gépem, messze van a
legkorszerûbb repülôktôl,
így azzal, hogy a mezôny
elsô harmadában végeztem,
nagyon elégedett vagyok.
Ami a szervezést illeti, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Persze a szakmai be8
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megállapodtunk, azt kifizetjük.
– Mi a helyzet a teremcsapatokkal? Nekik most a legnagyobb fejtörést a Bujtosi Szabadidô Csarnok kérdése
okozza.
– Folynak a tárgyalások a
Kormányhivatallal, napi kapcsolatban vagyunk. Azt meg
kell érteni, hogy ingyen egy
ekkora létesítményt nem
használhat senki. Az önkormányzat ad támogatást a csapatoknak, de mindent nem
tud kifizetni. A nézôk majd
eldöntik, mely csapatoknak
van létjogosultsága. A korábbiakkal ellentétben nem
egyes emberek érdekei, hanem a szurkolók döntenek
majd arról, kik kapnak támogatást.
– Ha egy év múlva beszélgetünk, mivel lenne elégedett?
– Ha leigazolnánk Messit. De
komolyra fordítva a szót, azt
szeretném, ha minél több
nézô, minél több gyerek és nô
járna futballmeccsre. A sportesemények legyenek családi
programok. Annak is örülnék,
ha 10–20 százalékkal több
gyerek kezdene el sportolni,
és 1-2 új sportág is gyökeret
eresztene Nyíregyházán.
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00: Békéscsaba–
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkôzés közvetítése

Csorba Szabolcs visszatért.
A nyíregyházi nevelésû
játékos tavasszal a Nyíregyháza Spartacus egyik
legjobbja volt, nem is
véletlenül rendelte vissza a
DVSC-Teva. Brekk János
azonban kitartóan tárgyalt
a Loki vezetôivel, és végül
sikerült megegyezni a
játékos ügyében, így a
támadó a Szolnok ellen
már pályára léphetett a
második félidôben.
Az Újpest B ellen aztán
gólt szerzett, és egy „félig”
gól gólpasszt adott.
– Ki rúgta a másodikat?

sem ment rosszul a játék,
amikor beálltam, de a mostani jobban tetszett.
– Mi történt a második félidôben, mert egy másik
Szpari jött ki a szünet után?
– Nem érzem, hogy másik
Szpari jött volna ki. Mi nagyon akartuk az elejétôl a jó
eredményt, de nem úgy alakultak a dolgok. Mivel a második félidô elején rúgtunk
egy gólt, az feltüzelte a csapatot, és utána már több
helyzetet is kidolgoztunk.
Úgy érzem, megérdemelten
nyertünk.
– Néhány új játékos érkezett

– Pákolicz Dávid.
– Kintrôl elsôre nem tûnt
ilyen egyértelmûnek.
– Bentrôl sem. De lehet,
hogy csak kapufa lett volna,
ha Pákó nem ér oda idôben.
Lényegtelen, melyikônk a
gólszerzô, az a fontos, hogy
bement, és ezzel nyertünk.
– Így kell visszatérni.
– Mindenképpen úgy akartam kezdôként játszani,
hogy nyerjen a csapat, és ez
be is jött. Már a múlt héten

a nyáron. Nem volt gond a
beilleszkedéssel?
– Egyáltalán nem. Készültem a visszatérésre, vártak is.
Kijövök a csapattársaimmal,
így nem voltak gondjaim. Ez
a gyôzelem kellett ahhoz,
hogy nyugodtabban játszhassunk a folytatásban, és
tudom, hogy óriási harc lesz
az idei bajnokságban az elsô
ötbe kerülésért, de optimista vagyok.

Szerb óriás az NYKK-ban

számolót majd az éves közgyûlésen értékelik, de a nemzetközi szakemberek azt
mondták, minden idôk egyik
legsikeresebb vb-je volt. Sokat is dolgoztunk érte, hogy
ilyen legyen. A város, amit
tudott, segített a különbözô
szolgáltatásokkal, ami arra is
jó volt, hogy a külföldiek

megismerhessék Nyíregyházát. Nem kizárt, hogy két év
múlva ismét megpályázunk
egy nemzetközi versenyt,
mondjuk egy vitorlázó vb
rendezését, de ehhez sok
munkára, és stabil anyagi
háttérre is szükség van – nyilatkozta Ábrányi Tamás.

Mint Gulliver Lilliputban,
úgy érezheti magát Dalibor
Micsics Nyíregyházán. A 224
centiméterre nôtt kosaras állva eléri a kosárgyûrût, a keze
pedig akkora, mint egy péklapát.
Miközben egy átlag játékos
repked a palánk alatt, Dacso,
ahogy a többiek hívják, állva
kapkodja a lepattanót. Persze
nem egy labdazsonglôr, hiszen 19 éves volt, amikor egyáltalán elkezdett kosárlabdázni. Azóta viszont megfordult
több szerb másodosztályú
klubnál, legutóbb pedig Tiszaújvárosban szerepelt. A világ egyik legmagasabb sportolója a következô szezont a
Marso-Vagép NYKK-ban
kezdi. Ráadásul immár magyar állampolgárként.

– Örülök, hogy eddig jól ment
a játék az edzômeccseken –
nyilatkozta a magyarul jól beszélô center. – A társaktól jó
labdákat kapok, így nekem is
könnyebb a dolgom. A beilleszkedéssel nem volt gond, mindenki nagyon rendes volt, jól is

érzem magam Nyíregyházán.
Nem titkolom, számomra fontos szezon lesz a következô,
hiszen az élvonalban szerepelhetek, ami nagy kihívás. Bízom
abban, hogy jól játszunk majd,
és akár az elsô nyolcban is ott
lehet a csapat.
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Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kálmán Díj” emlékérmet alapított.
Az emlékérem a magyar és nem magyar természetes személyeknek, jogi személyeknek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezeteknek (továbbiakban: személyek, közösségek) adományozható Nyíregyházán, illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként.
A javaslatnak tartalmaznia kell az emlékéremre méltónak tartott
személy, illetve közösség nevét, címét, valamint az elismerni
kívánt tevékenységet.
Az emlékérmet – mely a karácsonyi ünnepi fogadáson kerül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2012. szeptember 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése

PBSZ Kft. – A megújulás jegyében
Nemrég ünnepelte
megalakulásának huszadik évfordulóját a PBSZ
Kft. Az ebbôl az alkalomból rendezett fogadáson a
cégvezetô, Mandrik
István, jelentôs minôségi
változásokról beszélt, a
2012. évi munkájukat
pedig ennek megfelelôen
kezdték meg. A változások nyomán mára olyan
sikersorozatot tudhat
maga mögött a cég,
amelyre az ünnepi
évforduló idejében még
nem számított a menedzsment.
A minôségi változás jegyében a vállalatbiztonság minden területével foglalkozó
cég megújította üzletágait és
bôvítette szakembergárdáját: magas szintû szakmai
tudással rendelkezô, tapasztalt szakértôkkel vette fel a
küzdelmet az IT biztonság,
a munkavédelem, a tûzvédelem, a környezetvédelem, az
ADR tanácsadás, az energetika és a vagyonbiztonság
terén.
A mechanikai védelmi szolgáltatások köre is megújult,
szélesebb lett, a jelenlegi termékpaletta mellett jelentôs
szerephez jutott az online

kereskedelmi üzletág. Elsô lépésként a Zár-Lakat.hu webáruház nyitotta meg kapuit,
amelynek kínálatában többek
között biztonsági zárak, speciális lakatok találhatók. Az
elsô online bolt sikerét követôen indították útjára a Kerékpár-Lakat.hu webáruházat,
amely a kétkerekûek számára kínál teljes körû mechanikai védelmi megoldásokat.
A többlépcsôs megújulás, valamint a megyében végzett,
folyamatosan kiváló minôségû munka meghozta gyümölcsét, így májusban a cég ismételten megkapta az „Év
Szolgáltató Vállalkozása”
díjat megyénk kereskedelmi
és iparkamarájától.
Az év legújabb sikere az augusztus hónapban, az MSZ
EN ISO 9001-2009 szabvány
szerinti minôségirányítási
rendszer köztes auditján elért
kiválóan megfelelt minôsítés. Ezzel a PBSZ Kft. már a
tizenkettedik évben tesz eleget megszakítás nélkül a minôségirányítási rendszer követelményeinek.
Az elmúlt héten pedig a Személy-, Vagyonvédelmi Szakmai Kamarai országos küldöttség tisztségébe való ez év
eleji megválasztását követôen
a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Szolgáltatási
Tagozat tisztújító ülésén
küldötté és elnökségi taggá választották a PBSZ
Kft. vezetôjét, aki reményét
fejezte ki, hogy a biztonságvédelmi
szakma
szervezettségének és színvonalának javulását is hozzák
majd e személyi változások.
És a 2012-es évnek még
nincs vége…
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Nyíregyháza a VIDOR után már
a VersFesztiválra készül
A VIDOR Fesztivál után öt
héttel újabb kuriózumokkal kecsegtet a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház:
jön a 14. Kaleidoszkóp
VersFesztivál. Az egyhetes
pódiummûvészeti seregszemle több mint 60
programmal várja az
érdeklôdôket, ezek mindegyikének középpontjában
a költészet áll.
Október 9–14-éig gyakorlatilag versbe borul a város: versszínházi elôadások, elôadóestek, verszenei koncertek, versfilmes vetítések sora, versmondás és versplakát-kiállítás
érkezik Nyíregyházára a Magyar Versmondók Egyesülete
szervezésében.
A VersFesztivál attól Kaleidoszkóp, hogy a hangulatok,
az érzelmi állapotok és a történetek egymást váltják, és
mindenki maga tekergetheti a
saját kaleidoszkópját, amikor
eldönti, kitôl melyik elôadást,
koncertet vagy filmet nézi
meg – nyilatkozta Lutter Imre
fesztiváligazgató, aki 1999ben egyetemi körökben megálmodta a mára nemzetközivé vált rendezvényt. A fesztivál Miskolcról indult, járt Budapesten, Pécsett, Krakkóban,

kevésbé ismert oldalukról,
mint Koltai Róbert, R. Kárpáti
Péter, Székhelyi József, Gerendás Péter, Galkó Balázs,
Dolmány Attila, Karácsonyi
Zoltán, Pregitzer Fruzsina,
Gosztola Adél és Megyeri Zoltán. A verszenei koncertek a
klasszikus feldolgozástól a
jazzen át a könnyûzenéig kínálnak széles skálát: fellép
többek között Huzella Péter,
a Csillag születik mûsorában
megismert Kávészünet zenekar, a Szabó Balázs Band, az
Ostinato, a Gondola és a Göncölszekér együttes, Dobó Dániel és a PanelDoor ifj. Szakcsi Lakatos Bélával. A Kaleidoszkópot olyan társulatok
teszik még színesebbé, mint a
Budapesti Kamaraszínház, a
Komáromi Jókai Színház, a
Móricz Zsigmond Színház, és
a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház. S ha mindez
nem volna elég, lesz versmondás, számos versfilmet vetítenek, és Porpáczy Zoltán tervezôgrafikus versplakátjaiból
nyílik kiállítás.

Berlinben, Stockholmban, filmes alkotásokig, a kávéháNew Yorkban és Los Angeles- zi szalonhangulattól a könnyû
ben is. Nem konkurenciája a verses pop-rockon keresztül a
hajnali réVIDOR-nak,
szegségig
a két fesztivál sokkal A vers, ahogy még együtt ünneplik az év leginkább kinagyobb
egészíti egy- kevésbé ismerjük
verstalálkomást.
A Kaleidoszkóp VersFesztivál zóját. Az unikum elôadásoké
versenyprogram, ahol a nézôk a fôszerep: amit vidéken még
a versenybe szállt (és elôzsûri nem látott a közönség, vagy
által gondosan válogatott) még sohasem látott!
produkciókat nézhetik majd. Olyan nagyformátumú színéA különbözô mûvészeti ágak szek mutatkoznak be eddig
kimagasló képviselôi – híres és
A Kaleidoszkópra a színház Országzászló téri jegyirodájáalternatív utakat keresô társuban és a jegymester.hu rendszerében jelképes összegért lelatok, zenekarok, mûvészek –
het váltani belépôt, hogy minél többen kivehessék a részüérkeznek Nyíregyházára, akik
ket az igényes szórakozásból. A hivatalos honlapon, a
a költészet klasszikus színháversfesztival.hu oldalon olvasható részletesen a program, a
zi feldolgozásától a modern
versmondásra itt még bárki jelentkezhet szeptember 30-áig.
táncig, a képzômûvészettôl a

Oscar a Cantemusnak
Elnyerte a kórus Oscart a Cantemus Gyermekkórus Arezzóban. Szabó Dénes énekkarának ezúttal nem kellett versenyezni a trófeáért, sok évtizedes kiemelkedô mûvészeti
pályájuk eredményeként, valamint számtalan nagydíj és
elsô helyezés után kapták meg az olaszországi nemzetközi kórusverseny elismerését. Versenyen kívül természetesen több koncertet is adott a kórus az olasz városban. Az
1975-ben alapított Cantemus Gyermekkórus az ország
egyik legeredményesebb énekkara, akik méltán viselhetik
a Nemzeti Zenemûvészeti Szervezet kitüntetô címet is.
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Váci a legolvasottabbak között
A Szabolcsi Írótábor egy hete Rakamazon
Az ország majd minden nagyvárosából, megyéjébôl közel
nyolcvan író-költô érkezett idén augusztusban is az évtizedes hagyományokkal rendelkezô táborba. A Váci Mihály
szellemi örökségén alapuló együttlét kezdeményezôje, s
máig fôszervezôje, „motorja” Madár János idén is elégedett lehetett a hozzáállással, s az elmúlt évi „terméssel”. A
kiváló író-költôt egyébként csak „Teréz apu”-nak becézik

a résztvevôk, mivel idôt, pénzt és fáradságot nem kímélve
ügyködik egy éven keresztül a tábor létrehozásán.
Az alkotók a tábor indulásáig megjelent mûveiket ismertették, elemezték, nem ritkán megpendítve kritikai hangokat is, esetleg javaslatokat téve azok kijavíthatóságára, elkerülhetôségére. A megjelentetett mûvek igen sokszínûek,
különbözô tartalmúak és mondanivalójúak. Az egyértelmûen megfogalmazódott, hogy mindenképpen fiatalítani kell,
hiszen a jelenlévôk döntô többsége nyugdíjas korú volt. Azt
is tényként megállapították, hogy miközben az olvasási igények eltolódtak, az úgynevezett fizetôképes kereslet is az
elvárható szint alatt van.
A jelenlévôk értékelése szerint a „legjobb könyv” a bemutatott közel 50–60 alkotás közül mindenképpen Tasnádi Gábor: „1956 Hûségében, avagy az ismeretlen Váci Mihály”
címû munkája lett, hiszen az interneten fellelhetô több mint
11.000 mû közül májusban a harminc legolvasottabb mû
közé került, míg júniusban már az elôkelô tizenhatodik helyen volt. Csupán érdekességként: az Egri csillagokkal,
József Attilával, Jókai Mórral került egy csoportba! Ezek
után nehéz lenne azt állítani, hogy Vácira nincs igény, nincs
érdeklôdés. Érdemes még megemlíteni, és keresni, olvasni
Ötvös László: Válogatott versek munkáját, valamint Barcs
János, Hámori István Péter és Gál Halász Anna különbözô
címeken megjelent mûveit.

Események – programok – érdekességek
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HIRDETÉS

Ismét az elsô helyen végzett a THG Kft.
Nemcsak a hulladékgazdálkodásban törekszik a maximumra a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., hanem a fociban
is bizonyítottak a kft. munkatársai, újból öregbítve ezzel
Nyíregyháza hírnevét is, hiszen a tavalyi gyôzelem után
idén ismét a THG csapata
végzett az élen.
2012. szeptember 8-án ugyanis a Gyôr-Szol Gyôri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zrt. kispályás focitornát szervezett II. Gyôri Köz-Szol
Kupa néven. Az ország területérôl 9 közszolgáltató csapata mérte össze tudását, s közülük a legjobbnak a THG
Kft. csapata bizonyult.

A gyôztes csapat tagjai:
Álló sor balról jobbra: Tóth József, Kiss András, Buda Gábor, Horváth János
Középsô sor, balról jobbra: Petró Árpád, Tóth Gyula, Lakatos László, Barna Ferenc, Jóni Miklós
Alsó sor: Lakatos Kálmán, Csáki László

Megyei Jogú Város Közgyûlése

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
közösségi színterek mûködtetésére
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a városban mûködô
egyházak, nonprofit gazdasági társaságok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV tv. hatálya alá tartozó szervezetek részére az alábbi, a 21/2012. (II. 23.)
számú határozat alapján idôszakosan mûködtetett önkormányzati tulajdonú közösségi terek üzemeltetésére:
– Borbányai Mûvelôdési Ház
4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50.
– Butykai Közösségi Ház és Szabadidôközpont
4400 Nyíregyháza–Butyka, Benkô István u. 1.
– Felsôsimai Közmûvelôdési Színtér
4400 Nyíregyháza, Furulya u. 37.
– Kistelekiszôlôi Mûvelôdési Ház
4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.
– Mandabokori Mûvelôdési Ház
4400 Nyíregyháza, Jegenye u. 19.
– Vajdabokori Mûvelôdési Ház
4400 Nyíregyháza, Csendes u. 20.
A pályázat célja a jelenleg a Váci Mihály Kulturális Központ szervezeti keretein belül,
annak tagintézményeiként mûködô közösségi házak hatékonyabb fenntartása.
Pályázatot nyújthat be minden olyan nyíregyházi székhelyû, nyilvántartásba vételrôl szóló határozattal vagy végzéssel rendelkezô, legalább 1 éve mûködô szervezet, mely vállalja az adott színtér szakszerû, közmûvelôdési célú mûködtetését és kulturális koncepciót
készít a mûködtetésére, valamint bemutatja a mûvelôdési ház ingatlanjainak fenntartására, használatára vonatkozó elképzeléseit.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztály vezetôjének kell benyújtani.
Beadási határidô: 2012. november 29. 16.00 óra
A beérkezett pályázatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága – kiegészülve a Váci Mihály Kulturális Központ 2 fô delegáltjával – értékeli és bírálja el, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése hagyja jóvá.
A közösségi terek mûködtetése 1 évre kötött megállapodás alapján történik, amely közös
megegyezéssel, pályáztatási eljárás nélkül, további egy évre meghosszabbítható. A megállapodás megkötésére a beérkezett pályázatok elbírálását követô 30 napon belül kerül sor.
Az egyes mûvelôdési házak éves rendezvénytervének megvalósításához nyertes pályázat
esetén közösségi színterenként az önkormányzat 400 000 Ft vissza nem térítendô támogatást biztosít.
Sikeres pályázatnál az egyes közösségi terek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülô teljes rezsiköltséget a nyertes pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. A közgyûlés
fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a rezsiköltségek viselését átvállalja.
A pályázat alapfeltétele:
– nyilvántartásba vételrôl szóló határozat vagy végzés,
– legalább 1 éves folyamatos és dokumentált mûködés,
– az adott közösségi színtér 1 éves mûködtetésére, üzemeltetésére vonatkozó szakmai
koncepció, elképzelés,
– a pályázónak lejárt esedékességû köztartozása nincsen, vagy arra halasztást kapott, amelyet 30 napnál nem régebbi köztartozásokra (vám, adó, helyi adó és társadalombiztosítás) vonatkozó igazolás pályázathoz csatolásával igazolhat.
Az ezekre vonatkozó dokumentumot a pályázathoz mellékelni kell.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetô a Polgármesteri Hivatal Oktatási
és Kulturális Osztályán a 42/524-524/290-es mellékû telefonszámon.
2012. szeptember 14.
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Hírek – érdekességek AKTUÁLIS

Sokan csak a földrajzórán hallottak a Balatonról
Megkezdôdött az iskola, de
a gyerekek többsége az idén
sem ússza meg a „Mit
csináltam a nyáron” címû
fogalmazás írását. Ez örök
téma így nyár végén, olyan
ráhangolásképpen a
tanórákon. Közel ezer
gyerek van ma a helyi
oktatási intézményekben,
akik a Szigligeti táborban
szerzett élményeikrôl
fognak majd dolgozatot írni.
Arról már korábban beszámoltunk, hogy népszerûek
voltak a város önkormányzata által támogatott napközis
táborok, ezúttal a NYÍRVV
Kft. által üzemeltetett Szigligeti Gyermeküdülôrôl kérdeztük dr. Hudákné Fábián
Nórát.
A tábor szakmai koordinátora
azzal kezdte, hogy június
18-án indult el az elsô csoport
a Balaton-parti táborba, az
utolsó pedig augusztus 25-én
ért haza. A tíz turnusban összesen 836-an táboroztak. A programokat a gyerekek életkori

sajátosságát figyelembe véve
állították össze a szakemberek,
így sok ismeretet szerezhettek
a Balaton nevezetességeirôl és
környékérôl.
Dr. Hudákné Fábián Nóra ar-

nem nyaraltak még a Balaton
partján, esetleg földrajzórán
tanultak csak a látottakról.
Amíg más táborokba eljutni
csillagászati összegekbe kerül
a szülôknek, addig a szigligeti
üdülésért, 28 000 forintot ficsupán 6 napra. A beTíz turnusban össze- zettek
fizetett összeg tartalmazta a
sen 836 gyermek
résztvevôk útiköltségét, a
strandbelépôt, a szállás és
táborozott
háromszori étkezési költséról is beszámolt, hogy sok gét, valamint a szakmai progolyan gyermeknek is élményt ramok díját.
tudtak szerezni, akik soha Azt is megtudtuk, hogy a tá-

Új állami kamattámogatásos
lakáshitel az OTP Banknál
A hazai bankok közül
elôször – augusztus 6-án –
az OTP Bank kínálatában
jelentek meg az új kamattámogatott lakáshitelek. A
legnagyobb hazai pénzintézet – amely februárban
elsôként tette elérhetôvé az
új „szocpolt” is – immár az
államilag támogatott
lakásépítési, -vásárlási és
-korszerûsítési célra
igényelhetô finanszírozási
termékek teljes körét
kínálja ügyfeleinek. Ezek
segítségével nemcsak a
klasszikus lakáscélok
megvalósítása válik
könnyebbé, hanem számos
nehéz helyzetbe került
devizahiteles is megoldást
találhat a problémájára.
Az OTP Bank számára mindig is kiemelkedôen fontos
volt az otthonteremtés, ezért
már 2012. február 18-ától elérhetôvé tette a fiataloknak
szóló lakásépítési támogatást.
A szocpol-igénylések száma
azóta is folyamatosan emelkedik, hiszen egyre több ügyfél
ismeri fel ennek a vissza nem
térítendô állami támogatásnak
az elônyeit.
A lakásépítési támogatás
(szocpol) célja az energiatakarékos, megfelelô komfortérzetet biztosító lakások építésének, valamint a gyermekvállalás és a munkavállalás ösztönzése. A támogatás mértéke
800 000 forinttól 3 250 000
forintig terjedhet. Az összeg
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függ az eltartott, illetve vállalt
gyermekek számától, az ingatlan hasznos alapterületétôl (60–
160 négyzetméter lehet) és az
ingatlan energetikai minôsítési
osztályba sorolásától.
Miután a konstrukció összevonható egyéb banki termékekkel
és akciókkal is, így még kedvezôbb szerzôdési feltételeket lehet elérni.
Az augusztus 6-ától igényelhetô új támogatási forma is lökést
adhat a hosszú ideje pangó lakáspiacnak. A korábbi kamattámogatott konstrukcióval
szemben az új, otthonteremtési
támogatott hitel már használt
lakás vásárlására is igénybe vehetô. Az ingatlan- és hitelpiac
élénkülését segítheti az is,
hogy a konstrukció az elsô öt
évben 10 százalék alatti kamatszinteket biztosíthat az ügyfelek számára, így vélhetôen a
korábbi idôszakban tapasztaltnál többen mernek majd ismét
hitelt vállalni lakáscéljuk megvalósításához.
Új lakás vásárlására vagy építésére legfeljebb 10 millió forint összegû támogatott lakáskölcsön igényelhetô abban az
esetben, ha az ingatlan (telekár
nélküli) értéke nem haladja meg
a 30 millió forintot. Lakáskorszerûsítésre és használt lakás
vásárlására 6 millió forintban
állapította meg a törvényalkotó
a felvehetô legmagasabb kölcsönösszeget, amely legfeljebb
15 millió forintos vételár, illetve bekerülési költség esetén vehetô igénybe. Az új támogatott

hitel a futamidô elsô 5 évében
a piaci feltételû hiteleknél lényegesen alacsonyabb kamatszintet biztosít. A kamattámogatás nagysága hitelcélonként
eltérô és 5 éves idôtartama
alatt csökkenô mértékû. Új lakás építése vagy vásárlása esetén az eltartott gyermekek számától függôen is változik. A
kamattámogatás idôszaka alatt
az ügyfeleknek (egy átlagos 5
millió forint összegû, 20 éves
futamidejû hitel esetén) nagyságrendileg fél millió forinttal
kevesebbet kell fizetniük egy
piaci kamatozású konstrukcióhoz képest.
Az állami kamattámogatás és
a vissza nem térítendô lakásépítési támogatás, vagyis a
szocpol együttesen is igénybe
vehetô az OTP Banknál. Mint
ismeretes, a gyermekvállalásra is ösztönzô szocpol új lakás
építéséhez vagy vásárlásához
biztosít 800 000 forinttól 3 250
000 forintig terjedô, vissza
nem térítendô támogatást.
Az otthonteremtési kamattámogatás a fizetési nehézségekkel szembesülô devizahiteleseknek is segítséget nyújthat.
Ez a konstrukció ugyanis késedelmes jelzáloghitellel, vagy
felmondott kölcsönnel terhelt
lakóingatlan megvásárlására is
igénybe vehetô, lakóingatlan
fedezetû késedelmes deviza
jelzáloghitel kiváltására, vagy
abban az esetben, ha a deviza
kölcsönét késedelmesen fizetô adós lakását kisebbre kívánja cserélni.

borozó gyerekek nem egyformán fizettek, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága további támogatást is nyújtott a rászorulóknak, mely a gyermeküdülôben való nyaraláshoz volt felhasználható.

Felújítások az elôzô
évekhez képest
A tábor szakmai vezetôje azt
is elmondta, hogy megújult a

tábor a szezon kezdetére. A
szobákban a szekrények cseréje megtörtént. Új ruhaszárítókat, alapvetô gyógyszereket, játékokat (például pingpongütôket, illetve -asztalt,
csocsóasztalt, focikapukat,
labdákat) sikerült vásárolni.
A táborvezetô és a pedagógusok munkáját megkönnyítette a számítógép, nyomtató és
az internet használata.
A tábort ebben az évben sikerült kamerákkal felszerelni,
amelyre a táborozók biztonsága érdekében nagy szükség
volt. A vizesblokkban a zuhanyrózsák víztakarékosra
lettek kicserélve, illetve a régi
zuhanyzófüggönyök helyére
is új került. A tábor területén
a balesetveszélyes trambulin
lebontása is megtörtént.

Lenyûgözte a gyerekeket
Egész nyáron színes programok várták a diákokat. A hat
nap alatt a gyerekek sokat játszottak, érdekes dolgokat lát-

tak, finomakat ettek, táncoltak, új barátságok szövôdtek,
ismerkedtek és sok-sok élménnyel gazdagodtak.
A Festetics-kastély, a Tihanyba vezetô hajóút, a szigligeti
vár, a Kehidakustányi élményfürdô lenyûgözte a csoportokat. Csodálták az ott látottakat. A strand, a játék, a
programok olyan élményeket
nyújtottak a résztvevôknek,
amit nem fognak elfelejteni
– mesélte dr. Hudákné Fábián Nóra, aki szinte az egész
nyarat a Szigligeti Üdülôben
töltötte a csoportokkal.

Érdekességek

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

INTERJÚ

Új igazgató az idén jubiláló Zay élén
Az informatika és az egészségügy a két fô szakmacsoport az iskolában
Tíz év igazgatóhelyettesi és egy
év megbízott igazgatói munka
után Kelemen Lászlóné látja el
az igazgatói feladatokat a 2012/
2013-as tanévtôl a Zay Anna
Gimnázium, Egészségügyi
Szakközépiskola és Kollégiumban. Az igazgatónôt az iskoláról és annak jövôjérôl kérdeztük.

nárként, osztályfônökként, 2001-tôl
igazgatóhelyettesként, 2011-tôl
megbízott igazgatóként, mostantól
pedig igazgatóként. Természetesen,
mint minden tanár, én is részt vettem továbbképzéseken, csak a legfontosabbakat említve, oktatásinformatikusi végzettséget szereztem, illetve közoktatás vezetôi szakvizsgám is van. 2003-ban Nyíregyháza
város önkormányzatától Oktató-Nevelô Munkáért kitüntetésben részeSZERZÔ: NÁNÁSI ANITA
sültem.
– Meséljen kicsit az életútjáról, ho- – Milyen képzést nyújt az iskola a
gyan jutott el az igazgatói kineve- diákoknak?
– Összetett iskola vagyunk. Középzésig?
fokon két szakmacso– 1979-ben végeztem
port mûködik: infora Kossuth Lajos Tudom á n y e g y e t e m e n , Összetett iskola matika és egészségügy. Informatika
majd a Kölcsey Ferenc
vagyunk
szakmacsoportban
Gimnázium kollégiumában dolgoztam nevelôként, ké- egy osztály van egy évfolyamon,
sôbb tanárként, onnan mentem gyes- egészségügyben pedig kettô – így
re. Két gyermekem megszületése 9-tôl 12. évfolyamig tizenkét oszután, 1987-ben már ide jöttem vissza tályunk van. További évfolyamtanítani, a Zayba. Azóta itt dolgozom: okon egészségügyi szakképzéseket
sokáig matematika–fizika szakos ta- folytatunk: ápoló, csecsemô- és

gyermekápoló, kisgyermekgondozó, -nevelô osztályaink vannak. Felnôttképzéssel is foglalkozunk, jelenleg egy esti tagozatos, felnôtt
ápoló képzô osztályunk van, és
most indítottunk el egy levelezôs
osztályt, szintén ápoló szakon.
– A 2012/2013-as tanévben mire
számíthatnak a diákok és a szülôk
az iskolában?

– Egyelôre a fô cél az, hogy az új lesz például idegennyelvi- és maköznevelési törvényt bevigyük a tematikaverseny is. A jubileumi
köztudatba. Ez idén még kevés programok a hagyományos egészségnevelési héten fogkonkrét váltonak kicsúcsosodni,
zást jelent, mert
a most érkezô Mindenki készül a valamikor novemberben. Azon a héten
gyerekek még a
jubileumra
olyan témák kerülnek
régi tanterv szerint indulnak. Tulajdonképpen a di- elôtérbe, melyek a gyerekeket is
ákokra vonatkozó változás a tankö- érintik, és be tudnak kapcsolódni –
telezettséggel kapcsolatos: a most gondolok itt például az egészséges
induló kilencedikesek már csak 16 táplálkozásra, vagy a szexuális feléves korukig tankötelezettek. Emel- világosításra, káros szenvedélyek
lett fontos a mindennapos testneve- megelôzésére. Ilyen tartalmú elôlés bevezetése a 9. évfolyamon. Az adásokat és vetélkedôket szerveigazán érdemi változások jövôre zünk majd. Tervezünk egy gálamûlépnek életbe, hiszen 2013 szeptem- sort is, régi és jelenlegi tanítványaberétôl indulnak el az új kerettan- ink közremûködésével. Nagyon sok
tervek, melyeket még nem isme- öregdiákunk van, akik a mûvészerünk, tehát idén még a változatlan tek terén, amatôr szinten nagyon jól
keretek között tanítunk.
teljesítettek itt az iskolában, és utá– Idén ünnepli az iskola a 25 éves na is – ôket visszavárjuk erre a renfennállását. Mivel készülnek a ju- dezvényre. Ugyanilyen típusú gábileumra?
lamûsorunk volt a 20. éves évfor– Minden munkaközösség készül dulónkon is, és nagyon nagy sikere
valamilyen, saját területére jellem- volt – reméljük, hogy ezt a sikert
zô vetélkedôvel, megemlékezéssel, meg tudjuk majd ismételni.

Újabb nyelvtanfolyamokat
indítunk
Újabb nyelvtanfolyamokat indítunk Nyíregyházán
gyerekek számára 3 hónapos kortól 18 éves korig a
Helen Doron Early English módszerrel!
Az egész kicsiket a rendkívül izgalmas babaprogramunkkal várjuk, mind a picik, mind az anyukák-apukák nagyon
élvezik! Óvodás gyermekek játékos módon sajátítják el az
angol nyelvet, a maga természetességében, otthoni hanganyaghallgatással.
Iskolás gyermekekkel beszédcentrikusan foglalkozunk, és
készítjük fel ôket akár a nyelvvizsgára is, hozzánk járó gyermekek versenyeken is helyezést érnek el. Középiskolások
érdeklôdésüknek megfelelô tananyagcsomaggal, hatékonyan sajátítják el az angolt.
„Nagyon elégedett vagyok a módszerrel, most iratom be a
második gyerekünket is a bébitanfolyamra.” (L.-né)
Próbálja ki, jöjjön be INGYENES bemutatóóránkra!
Ugyanitt csodamatek-oktatás is már óvodás kortól, illetve
minden délelôtt 8–12-ig angol játék gyerekeknek!

Jelentkezés, érdeklôdés: 20/369-4751
www.helendoron.hu
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Programajánló SZABADIDÕ

Magyar Népmese Napok
Szeptember 28-29-én a
Váci Mihály Kulturális
Központ, valamint a
Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár közösen
rendezi meg a Magyar
Népmese Napokat.
A szervezôk mindkét nap
olyan különleges programokkal várják az érdeklôdôket,
amelyek az országban is egyedülállóak! Mindezzel hangsúlyozni szeretnék az olvasás
fontosságát, a magyar kultúra
eme gyöngyszemének megôrzését, ápolását, mai rohanó világunkban.
Szeptember 28-án iskolások,
óvodások 11 órás maratoni
meseolvasással tisztelegnek a

magyar népmesék elôtt, ahol a
fogyatékkal élôk is szerepet
kapnak. A Váci Mihály Kulturális Központ színháztermében
16.00 órától azonban bárki, aki
szeretne, olvashat meséket.
A nap folyamán helyi közéleti
személyiségek is színesítik közremûködésükkel a rendezvényt.
Mindezzel egy idôben kap elôször országos nyilvánosságot a
Kecskeméti Rajzfilmstúdió népmese kiállítása is a Pál Gyula
Teremben. A látogatók 45 képbôl álló tematikus (tündérmesék,
állatmesék, Mátyás király mesék) összeállítást tekinthetnek
meg október végéig, amelyek a
magyar népmesék rajzfilmsorozat legemlékezetesebb figuráit
és jeleneteit ábrázolják.

A Váci Mihály Kulturális Központ

P R O G R A M J A I
Szeptemberben induló bábfoglalkozásokra várnak minden
érdeklôdôt a Váci Mihály Kulturális Központban. A tematika szerint a résztvevôk elsajátíthatják a bábkészítés alapjait, megismerhetik a bábtörténelmet, valamint beszédtechnikai, szituációs és helyzetgyakorlatokon vehetnek részt.
A jelentkezési határidô meghosszabbítva 2012. szeptember 17-éig. További információk a 42/411-822-es telefonszámon, valamint a www.vacimuv.hu weboldalon.

A Krúdy Mozi 2012. szeptember 14–21.
közötti mûsora

Szeptember 29-én a Váci Mihály Kulturális Központban és
környékén a családi programoké lesz a fôszerep. Mesejáték,
bábelôadások, zene, tánc, valamint kézmûves foglalkozá-

sok várják a helyszínre látogatókat. A Krúdy Gyula Art Moziban pedig ingyenes rajzfilmvetítéssel kedveskednek mindazoknak, akik kedvelik a magyar népmesék világát.

Szeptember 13–19. (csütörtök–szerda) 18.00 órától a
DRÁGA BESÚGOTT BARÁTAIM
Szeptember 13–19. (csütörtök–szerda) 20.00 órától a
NÔVÉR
Szeptember 14–16. (péntek–vasárnap) 16.00 órától az
ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK
Szeptember 20–26. (csütörtök–szerda) 18.00 órától az
ÜVÖLTÔ SZELEK
Szeptember 20–26. (csütörtök–szerda) 20.00 órától a
NYITOTT AJTÓK, ABLAKOK
Ingyenes Magyar Népmese Napok szeptember 29-30-án
a Krúdy Moziban!

MESEMONDÓ ÉS RAJZVERSENY

Programok
Szeptember 17-én, hétfôn 16.30tól A1 szintû jelnyelv tanfolyam
indul kezdôknek a Tudomány és
Technika Házában (Nyíregyháza,
Országzászló tér 8.), a 3/317. teremben. A tanfolyamról emailben lehet érdeklôdni az
a1szintu@freemail.hu címen, Fazekas Dóra tanfolyamvezetônél.
A Burattino Bábszínház szeptem-

ber 22-én 16.00 órától Az okos
nyúl, szeptember 29-én 16.00
órától pedig Medve és a szegény
ember címû elôadását tekintheti
meg a közönség. Hely: Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1., Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emeleti Bábszínház terme. Érdeklôdni
lehet:
burattinobabszinhaz@gmail.com.

Irodalmi kirándulás
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szeptember
15-én irodalmi kirándulást
szervez. Helyszín: Nagykálló–Harangod. A program
9-tôl koszorúzással egybekötött emlékmûsorral indul
Ratkó József halálának 23.
évfordulója alkalmából a

nagykállói köztemetôben,
majd 10 órától Nagykálló nevezetességeinek megtekintése következik Balogh Rozália ny. történész kalauzolásával. Ebéd után, 14 órától zenés irodalmi, táncos szabad
program, valamint szalonnasütés várja a résztvevôket.

Kóstolja meg Magyarországot!
A Sóstói Múzeumfalu
hangulatos környezetében
óriási gasztronómiai
esemény várja a látogatókat szeptember 15-16-án,
szombaton és vasárnap.
A nagy hagyományokkal bíró
rendezvényen a különféle tájakról származó népi ételek

mellett helyet kapnak az agráripari termékek is. A Sóstói
Múzeumfalu kétnapos gasztronómiai kavalkádjára több
mint 150 hazai és hazánkkal
szomszédos országok területeirôl látogatnak el fôzôcsapatok, hogy megismertessék a
közönséget vidékük hagyományos étkeivel.

A Váci Mihály Kulturális Központ, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében
2012. szeptember 28-29-én rendezi meg a Magyar Népmese Napok rendezvénysorozatot. A rendezvénysorozat
részeként népmesemondó versenyt is hirdetnek 2012. szeptember 28-án (pénteken). Szintén a Magyar Népmese Napok részeként magyar népmese illusztrációs rajzpályázatot
hirdetnek, „Mese, mese, mátka …” címmel óvodás és általános iskolás korosztály részére. Díjátadás: 2012. szeptember 28. 19.00 óra, a Váci Mihály Kulturális Központ színháztermében.
Jelentkezési határidô: 2012. szeptember 21. (péntek) 16.00
Cím: Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 9. E-mail: titkarsag@vacimuv.hu
Bôvebb információ a Váci Mihály Kulturális Központ honlapján (www.vacimuv.hu) és a 42/411-822-es telefonszámon kérhetô.

Tigrisszív rajzpályázat Nyírvidéki Kisvasút napja
Tigrisszív címmel gyermekrajz pályázatot
hirdet Nyíregyháza
amerikai futball csapata,
a Tigers. A kreatív és
alkotni vágyó gyerekeknek szeretnének teret
adni, hogy megmutathassák, ôk hogyan látják az
amerikai futball világát.

Az elkészült alkotásokat a
Nyíregyházi Napló szerkesztôségében (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.) adhatják
le személyesen, illetve küld-

hetik be postai úton 2012.
október 9-éig. Fontos feltüntetni a gyermek nevét, teljes
elérhetôségét, iskoláját, és az
alkotás címét. Szavazni a csapat honlapján és a facebook
oldalán lehetséges 2012. október 9. és 19. között.
A zsûri által legsikeresebbnek ítélt mûvek alkotóit dedikált labdával, 4 fôs családi bérlettel és sok egyéb értékes ajándékkal díjazzák a
szervezôk. A részletes pályázat a www.nyiregyhazatigers.hu oldalon olvasható.

A nyíregyházi kisvasútbarátok ebben az évben ismét hazai
környezetben vehetnek részt a Nyírvidéki Kisvasút hagyományos napján. Szeptember 15-én, szombaton 9 órától 16 óráig
a Huszár soron levô átrakó pályaudvaron, a Nyírvidéki Kisvasút telephelyén várják az érdeklôdôket.
Változatos szórakozási lehetôség várja a legkisebbektôl a legidôsebbekig mindazokat, akik szeretnek vonatozni. A vasúttörténeti kiállításon a 2009. december 12-éig Nyíregyházától
Dombrádig közlekedô kisvonat életébe nyerhetnek betekintést.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény
A rejtvény megfejtését szeptember 19., szerda délig juttathatják el szerkesztôségünk címére postán, vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a
Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be).
E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen
várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo
mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Antal
Tamás (Nyh., Deák F. u. 85.).

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.:
42/508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út
55. Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Múlt heti
rejtvényünk
megfejtése:
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Névnapok
Szeptember 14. –
Szeréna, Roxána
Szeptember 15. –
Enikô, Melitta
Szeptember 16. –
Edit, Ciprián
Szeptember 17. –
Zsófia, Robin
Szeptember 18. –
Diána, Metód
Szeptember 19. –
Vilhelmina, Dorián
Szeptember 20. –
Friderika, Frida

Szófogadó gyerek
– Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
– Anya azt mondta, hogy
ha rossz jegyet kapok, át
ne lépjem a küszöböt.
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